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Ziua Mondiala a Radioamatorilor la Deva 
 

Activitati in Piata Victoriei – 15 aprilie 2007 
 

 Radioclubul YO HD Antena DX Grup  a reusit sa marcheze in acest an Ziua Mondiala a 
Radioamatorilor  printr-o serie de actiuni practice si demonstrative care au avut loc duminica 15 aprilie 2007 
intre orele 14-18 pe platoul Casei de Cultura a municipiului Deva. 

Deoarece intentia a fost ca aceste activitati sa se desfasoare marti 17 aprilie, dar a trebuit sa le 
devansam (fericit, duminica e multa animatie in centrul Devei!), actiunea nu a avut parte de  multa 
popularizare  (schimbarea datei s-a concretizat deabia vineri in jurul pranzului, am obtinut la limita chitanta 
de spatiu ocupat!), singurele fiind articolul de sambata din ziarul  judetean Cuvantul Liber si mesajele E-mail 
pe care am reusit sa le trimit vineri seara . 

Am avut parte de o vreme buna, actiunea  (desfasurata sub titlul “Tinerii si implicarea in 
radioamatorism”) a cuprins prezentarea aparaturii de radioamatori si a lucrului practic cu ea  (DR 135, HR 
146  pentru UUS si un TS50 , montat, din imposibilitatea realizarii unei antene adecvate, numai pe receptie), 
precum si 8 montaje-exponate referitoare la radioamatorism si activitatile clubului, realizate de YO2BPZ, 
multe reviste si un pliant special realizat pentru aceasta ocazie (Ce este radioamatorismul?. De ce sarbatorim 
ZMR?, Date despre YO HD DX). 

Consideram ca actiunea (in care s-au implicat direct YO2LSK, MAI si prietena sa Andrada, BPZ, 
CC, LPC , CMH, LRB,  ) a fost o reusita: s-au facut QSO-uri demonstrative (tnx celor din teritoriu care ne-
au ajutat – YO2QA, QY, MAX, MET, etc.), statia TS 50 a stat permanent pe receptie , in special in 7  Mhz 
(unde amicii din U si I nu ne-au “lasat” la greu!), s-au impartit 45 de pliante promotionale si tot atatea 
invitatii la Simpozionul de la Deva, foarte multe reviste R&R, pliante ICOM products, reviste YO/HD 
Antena, alte materiale . 

S-au facut foarte multe poze de calitate, care vor fi postate probabil pe radioamator.ro 
Am beneficiat de o vreme frumoasa ( cu putin vant, care ne-a rupt doua exponate, pierdere mica 

pentru un razboi atat de mare!),  prezenta si interesul mass-media locale, actiunea noastra concretizandu-se 
luni in trei articole de presa aparute in Cuvantul Liber, Hunedoreanul si Servus Hunedoara, si un reportaj TV 
la AXA (One TV) Deva. 

Nu stim in ce masura actiunea noastra va atrage noi “adepti” ,dar consideram ca  e un inceput care ar 
merita sa fie continuat. 
  

 Dam mai jos lincurile catre cele trei ziare: 
 
http://www.hunedoreanul.ro/index.php?id=22&backPID=16&tt_news=6475&cat=5  
 
http://www.servuspress.ro/hd/articol.php?id=1014
 

  http://www.huon.ro/stiri/hunedoara/articol/pasionatii-de-unde/cn/aradon-news-editor7-20070415-065730
 

http://www.hunedoreanul.ro/index.php?id=22&backPID=16&tt_news=6475&cat=5
http://www.servuspress.ro/hd/articol.php?id=1014
http://www.huon.ro/stiri/hunedoara/articol/pasionatii-de-unde/cn/aradon-news-editor7-20070415-065730


Radioamatorii in direct pe micile ecrane 
 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Radioamatorului, YO2BPZ si YO2MAI au fost invitatii emisiunii 
saptamanale "ConflUEnte" a televiziunii zonale ONE TV Deva, emisiune transmisa in direct cu durata de o 
ora (16.30 -17.30) marti 17 aprilie. Producator a fost Hannelore Acarnulesei. 

 
            Excelent condusa de aceasta ziarista, o buna cunoscatoare a activitatilor noastre (a mai scris despre 
noi si a mai facut cateva scurte reportaje TV), emisiunea a dezbatut ce este radioamatorismul, cum a aparut, 
implicarea lui sociala, ca hobby si sport, performante, concursuri si diplome, QSL-uri si Echolink, impactul 
in randul tineretului, influenta Internetului, retele de urgenta, realizari si planuri de viitor  ale YO HD Antena 
DX Grup. Deasemenea in cadrul transmisiei s-a facut un QSO in direct in banda 2 metri, s-au prezentat 
diplome, QSL-uri, revista nationala si a clubului, statia TS50, etc.  

 
          Emisiunea a fost o excelenta pledoarie pentru radioamatorism. Ora, de care ne-am temut atat la 
inceput, a trecut pe neobservate, si la final am constatat ca am mai fi avut foarte multe de spus. Poate 
altadata!  

 
          Emisiunea a fost reluata in zona (Hateg, Calan, Hunedoara, Simeria, Brad), miercuri  18 aprilie 2007 
orele 16.30. 

 
 
Reactiile la aceste activitati au fost multe si pozitive. Dam mai jos doar trei, direct de pe pagina de 

Internet a cotidianului “Cuvantul liber”: 
 
Felicitari! Sunt greu de gasit cuvintele care sa califice activitatea pasionanta si pasionata a colegilor 

deveni, in asa fel incat sa fie pe deplin inteleasa si de cei ce nu au fost (inca) cuprinsi de microbul 
radiocomunicatiilor in regim de amator. Amator este un fel de a spune, pentru a arata ca nu trebuie sa ai 
statut de angajat in sfera radiocomunicatiilor, in ceea ce priveste tehnica de lucru se poate spune nu numai ca 
este la nivelul profesionistilor, dar radioamatorii au descoperit sau au deschis drumuri noi (printre altele ei au 
descoperit undele scurte!). Felicitari colegilor deveni pentru ca au creat in cadrul clubului o practica noua, 
eficace si extrem de utila societatii. Ma bucur pentru initiativa si ma simt mandru ca se mai gasesc colegi de 
pasiune care sa arda la astfel de intensitati! Sa cresteti mari, precum voinicul din poveste! 
73 and GL de YO4BKM  

 
Felicitari! Felicitari radioamatorilor din Deva pentru toata activitatea lor. De asemenea si celor care 

au scris despre ei. Din pacate radioamatorismul in Romania nu face prea des obiectul unor articole care sa-l 
prezinte celor care inca nu stiu ce este si care sa atraga si alti tineri si nu numai de partea acestei deosebite 
activitati. In cazul unor evenimenta deosebite asa cum s-a demaonstrat in multe imprejurari, noi am creat un 
"pod de legatura" intre toate zonele tarii, cum a fost la cutremurul din 1977, si nu numai.  
Va salut cu respect adica "73" si va iubesc, adica "88". Mult succes mai departe, adica "55" de la YO3BBW, 
adica "Romania" (YO),zona Bucuresti (3) si Ilie Matra (BBW)  

 
Se poate Se poate!. Dovada - actiunea unui club nou cu membrii pasionati de ceea ce fac.Si cred ca 

entuziasmul lor in a promova radioamatorismul va fi urmat si de alte cluburi din tara. 
FELICITARI ! (Anonim) 

 
Sincere felicitari colegilor de la Deva. O activitate frumoasa de promovare a hobby-ului nostru. Ar 

putea fi un bun exemplu si pentru alte cluburi si asociatii. 
Ne vom intalni cu toti la Deva pe 5 mai.  73 de Vasile yo3apg 

 
Dar am vrea sa dam (si sa subscriem la ea ) si parerea unui alt anonim, avizat totusi: 
 
Evitati confuziile! A nu SE CONFUNDA actiunile si proiectele Radioclubului YO HD Antena DX 

Grup Deva cu "Colegii de la Deva", asa cum o vede chiar domnul secretar general! 
Oare e atat de greu si jenant sa facem distinctie intre "colegii de la Deva" si acest club pus pe treaba?  

 



 
PISCOLT:    Ziua Mondiala a Radioamatorilor 

 
       In 16 aprilie 2007 in localul Scolii cu clasele I-VIII  din Piscolt , am organizat o intalnire cu elevii 
claselor  a IV-A , a V - A, a VI a-A si a VII - A, cu ocazia Zilei Mondiale a Radioamatorilor. Au fost 
prezenti 27 de elevi, printe care si cei care…”studiaza “ telegrafia . 
 
       Le-am vorbit elevilor despre Hertz care a studiat foarte mult undele electromagnetice, numite si unde  
hertziene (1886-1888). Apoi despre Popov care a incercat sa prevada marile furtuni cu descarcari electrice , 
savant care  a descoperit ca un foarte mare rol in receptie il are antena.  Marconi a incercat sa transmita la o 
distanta din ce in ce mai mare semnale generate de un transmitator si care se ”auzeau” intr-un receptor, cu 
ajutorul alfabetului Morse. Cea mai mare realizare a lui Marconi a avut loc in 12 decembrie 1901. El a 
instalat in Anglia in localitatea Poldhu un emitator , cu care el spera sa transmita semnale telegrafice in Terra 
Nova din Statele Unite, peste Oceanul Atlantic, la peste 3000 de Km. In acea zi , Marconi si colaboratorii sai 
au receptionat litera “S”, considerate ca cea mai scumpa litera (pentru aceasta incercare s-au cheltuit 
200.000.de $ !).Cei din Anglia au receptionat o cablograma simpla:  ”O.K.Signal received.Marconi” 
ceea ce confirma ca litera S a traversat Oceanul Atlantic.  Marconi si echipa sa a triumfat ! 
 
     Au urmat apoi comunicatiile prin voce, imagine, digitale, telefonia mobila, etc. Au aparut radioamatorii, 
care prin munca lor imensa, prin incercarile lor modeste (bani putini, dar pasiune mare) au adus contributii 
uriase in domeniul radio-comunicatiilor.Astazi numai in Romania sunt peste 6500 de radioamatori de emisie 
– receptie si numerosi radioamatori receptori, care folosesc multe moduri de transmitere si receptie a 
informatiei. 
 
      Tot  legat de radio-comunicatii , dupa cum am vorbit la “Vreau sa stiu…”, din 16 decembrie 2006 mai  
reamintesc de primul satelit romanesc Goliat, care se pare ca va fi lansat in acest an. 
 
      Am stat apoi la discutii cu elevii…  
 
       Cu acest prilej Ziua Mondiala a Radioamatorilor dorim celor pasionati de comunicatii pe calea 
undelor hertziene multe legaturi interesante, sanatate. 

 
                                                                                         Dan,YO5DAS 

 
 
 

**   INVITATIE   **   INVITATIE  **   INVITATIE   **   INVITATIE  ** 
 
 

O activitate deosebit de importanta se va  desfasura la Deva in ziua de 5 mai 2007 incepand cu 
orele 10.00 la Sala Alcatel Romtelecom: editia a cincea a Simpozionului radioamatorilor 
hunedoreni, editie care pe langa  referate, proiectii, tombola, talcioc, va avea si o noutate : faza 
judeteana a Campionatului national de Creatie Tehnica. 

Va invitam cu drag sa participati la acest Simpozion, organizat in colaborare de catre cele doua 
cluburi hunedorene,  CS Siverfox si YO HD Antena DX Grup. 

Relatii la yo2bpz@gmail.com si yo2bbb@yahoo.com sau 0723. 271676 (YO2BPZ) si 0722.630417 
 
 
Tot pentru a cinsti Ziua Mondiala a Radioamatorismului, publicam acest articol deosebit ( care 

probabil va fi prezentat  ca si comunicare la Simpozionul YO2/HD din 5 mai) al amicului nostru Viorel 
Iosca, YO9FIM, un mare indragostit de radioamatorism, dar si o “mana de aur”!: 
 

 
 

mailto:yo2bpz@gmail.com
mailto:yo2bbb@yahoo.com


O pasiune ! 
 
 

Inca de cand am deschis ochii in radioamatorism am avut pasiunea de a construi chei de 
manipulare cu o singura padela sau cu doua, in vremea cand muritorii de rand nu aveau accesul la 
vestitele chei aduse de peste ocean. 

Doar privind, am admirat sistemul de parghii si contacte si asa am ajuns sa construiesc 
diferite chei de manipulare, dar nici una nu seamana cu cealalta, Toate au caracter de unicat,  
manufacturate, in stare de finctionare, iar cu timpul au ajuns sa fie piese de colectie. 

Radioamatorii mai trebuie sa si zambeasca si din acest motiv ma amuza ideea ca 
prezentarea lor pe internet devine un mod de cunoastere in sensul prezentarii lor ca pe obiecte de 
stil si vestimentatie, mai mari  sau  miniaturi, in ambianta complementara a materialelor textile 
sau ciornelor de proiect, ori direct ca pe un pui de pasare, in palma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apasare de sus in jos cu doua degete spre capete  (stanga dreapta) 

Ideea mi-a venit in 
momentul cand am vrut sa 
renunt la greutatea care-i 
confera stabilitate pe masa 
de lucru. 
Actionate pe verticala, nu 
mai este nevoie nici de 
suprafata mare de talpa.  

Short spider key 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La copil… sa-i pot  directiona calea spre  radioamatorism, am 
incropit un manipulator doar, doar va prinde drag de aceasta 
pasiune. 
N-a fost sa fie. Fiecare cu pasiunea 
 lui. 
Internetul a fost mai atractiv pentru 
 el. 
 

 
 
 

Old trainer key 

 
 
 
 
 
 
 
  

Una din versiuni cu o singura padela, placa de baza este din 
marmura, contacte punctiforme, iar mecanismul din inox.  

 Single paddle key 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colibri iambic key 

Professional iambic key 

1. Placa de baza
2. Placa izolatoare
3. Pana oscilatie 2buc.
4. Placa verticala
5. Surub de contact 2 buc.
6. Portsurub 2 buc.
7. Piulita de blocare 2 buc.
8. Intinzator
9. Arc
10. Cadru distantier

 

Padelele au forma unor 
aripi de fluture, 
actionarea este 
verticala cu cate un 
deget pe fiecare 
aripioara, constructie 
rigida buna pentru 
lucru in portabil. 
Material plastic si inox. 

Butterfly imbic key 

O versiune, care mult timp am stat in cumpana pana sa o 
realizez. Cuprinde tot ce are o cheie iambica de dimensiuni 
normale dar care datorita dimensiunilor sale extrem de 
mici, ea poate fi purtata si prinsa la mana ca un ceas. Se 
poate lucra confortabil in portabil. 
Material plastic, inox si contacte punctiforme. 

padela inox x2

pl. baza inox

arc x2

surub contactor inox x2

placa contactor inox x2

suport izolant

veriga x2

reglaj fin

nit x2

detaliu

imbinarea 
padelelor

vedere de sus

forta de apasare o singura padela

iambic   key   paddle
C  O  L  I  B  R  I

talpa cauciuc
stift x 2

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fiecare cheie are 
personalitatea ei. Cand le 
privesc am imaginea, 
muzica sau discutia 
purtata pe banda de 80 m 
intiparita in memorie la 
momentul fiecarei piese 
facute si finisate. 

O noua varianta de cheie 
iambica, Talpa de marmura,  
contacte punctiforme. 

Combinatii de pelxiglas 
si inox in montaj simplu 
de parghii pentru 
placerea lucrului in 
telegrafie. 

Pina la urma si rosu are 
farmecul care asorteaza…

… ori transparenta,  nu conteaza… 

Combo keyer paddle Iambic paddle key 

Iambic paddle key 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piesa la care am tinut cel mai 
mult si pe care am daruit-o 
cu placere amicului meu 
YO9CSM Lari.  
Reglabila la piesele 
componente mobile, de la 
lungimea padelelor pana la 
presiunea arcului sau 
distanta pana la contacte. 
Inoxidabila, are un aer de 
piesa de epoca. 

 
 

Maritime iambic paddle key 

 
 
 
 

VIOREL IOSCA YO9FIM   
 
 

 

 



Concursul de unde scurte 
"ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY" 

 
Data si ora: 14 mai 2007, in doua etape :15.00-16.00 si 16.00 -17.00 UTC; Frecvente : banda de 80  metri;  
Moduri de lucru: CW, SSB (Cu aceiasi statie se poate lucra intr-o etapa si in  CW si in FONE); Categorii de 
participare: A.Individual (seniori si juniori); B. Statii de club; Control: RS(T) + numarul de ordine al 
legaturii incepand cu 001 (in  continuare de la o etapa la alta ) + prescurtarea judetului (sau TLC pentru 
statiile din domeniul telecomunicatiilor); Punctaj: 2p/QSO. Punctaj dublat (4p) pentru un QSO cu o statie 
speciala (YO../TLC); Multiplicator / etapa: fiecare judet (inclusiv cel propriu) si fiecare  statie speciala 
../TLC ( o singura data, indiferent modul de lucru); Scor / etapa : suma punctelor x multiplicatorul;  Scor 
final : suma scorurilor  din cele doua etape; Fisele de concurs se vor trimite pana la 31 mai 2007 pe adresa : 
CP 24,  330190 Deva 1, HD, cu specificatia "Fise concurs US" sau la yo2bpz@gmail.com; Fiind un concurs 
fair-play, unde la categoria A participa toate statiile individuale, indiferent clasa de autorizare, este 
RECOMANDABILA (dar nu obligatorie) folosirea puterii maxime admise pentru statiile de clasa a III-a. 
            

Concursul de unde ultrascurte 
"ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY" 

 
 Data si ora:  13 mai 2007), in doua etape : etapa I-06.00-08.00 UTC; etapa a II-a - 08.00-10.00 UTC; 
Frecvente : banda de 2 metri (se interzice lucrul pe repetoare); Moduri de lucru: CW, SSB, FM (Cu aceiasi 
statie se poate lucra intr-o etapa o singura data, indiferent modul de lucru); Categorii de participare: 
A.individual si echipe, numai FM; B.individual si echipe, toate modurile; Control: RS(T) + numarul de 
ordine al legaturii incepand cu 001 (in continuare de la o etapa la alta) + QTH Locator; Punctaj: 1p/km;  
Scor final : suma scorurilor  din cele doua etape; Fisele de concurs se vor trimite pana la 31 mai 2007 pe 
adresa CP 24, 330190 Deva 1, HD, cu specificatia "Fise concurs UUS" sau la yo2bpz@gmail.com; 
Concursul fiind national, legaturile cu statiile straine nu se puncteaza 
 

Regulamentul Diplomei memoriale YO3AC 

Radioclubul YO HD ANTENA DX GRUP din Deva are onoarea de a oferi această diplomă memorială în 
amintirea lui Andrei Giurgea YO3AC, un mare promotor al radioamatorismului în România, de la al cărui deces 
se împlinesc în februarie 2007 opt ani. Diploma poate fi obţinută de toţi radioamatorii emiţători şi receptori, pe 
baza prezentării unui extras de log conţinând legături bilaterale diferite (respectiv recepţii) cu 25 de entităţi 
DXCC pe cel puţin două benzi de unde scurte (de exemplu 13 entităţi pe 80 de metri şi 12 de entităţi pe 40 de 
metri, sau 7 entităţi pe 80 de metri, 15 pe 40 de metri, şi 3 pe 20 de metri, etc.), în orice mod de lucru. 
Solicitanţii care au avut ocazia de a-l contacta (auzi) pe YO3AC pe una sau mai multe benzi pot obţine şi câte 
un autocolant aplicabil pe diplomă, pentru fiecare bandă în care a avut loc QSO-ul (recepţia) cu Andrei 
Giurgea. Extrasul de log trebuie să conţină şi lista acestor legături (recepţii) şi trebuie să fie certificată prin 
semnătura unui alt radioamator autorizat. Aceasta este o diplomă non-profit. Toate cererile trebuie să conţină 
numele complet al solicitantului, indicativul său şi adresa corectă si completă (inclusiv noul cod poştal) la 
care doreşte să primească diploma. Diploma are format A4 şi ar putea fi deteriorată în cazul menţionării unei 
adrese incorecte. Cererile, la care se anexează 3 lei pentru varianta simplă pe carton şi 5 lei pentru varianta 
laminată în plastic (sumele reprezentând cheltuieli de tipărire şi expediere) se expediază pe adresa Adrian 
Voica, YO2BPZ, P.O.Box 24, 330190 Deva 1, jud. Hunedoara.  
 

CN US CW 2007 vazut de YO6MT (tnx YO9HG) 
 
Un concurs tradiţional, 
Pe vremuri original, 
Era foarte bun cândva 
Pe când tovul Dej trăia. 
 

Fără nici o miză, 
Sa te ţină-n priză, 
Cu timp de cafea, 
Chiar si de-altceva. 
 

Vinovaţii or fi cine? 
Îi cunoaştem foarte bine, 
Degeaba ne lamentam, 
Daca nu ii sancţionăm. 
 

A fost un concurs anost, 
Ca o lunga zi de post, 
Cu reguli demodate, 
De alţii abandonate. 
 

Participanţi de preţ, 
Cate doi trei de judeţ, 
Dar nu chiar din fiecare. 
Unde-au dispărut ei oare? 
 

Tradiţionali competitorii, 
Tradiţionali si-învingătorii, 
Din tradiţie-n tradiţie 
Ajungem la dispariţie. 
 

mailto:yo2bpz@gmail.com


 
Si fiindca am intrat in sfera”glumeata”, vreau sa atasez aici un mesaj “spre stiinta” al permanent 

scormonitorului de Internet,  Marian, ex YO7CEG (acum YO7MR) 
Marian: * SALUT VOIOS de PRIMAVARA * ! 
alaturat un EXEMPLU de RADIOAMATORISM, din Categoria: " La Ei - Nu este... ca la Noi "...! 
http://dg1aby.steffiundboris.com/shop/index.php?S=Amateurfunk&B=DN1ABY 
 Ce parere aveti ?!? ...ar fi un bun topic, ptr. un forum de discutii - ...hi...hi...
 Va Doresc Voie Buna, 
  cu Prietenie !         M.R.
 
 

**   TALCIOC   **   TALCIOC  **   TALCIOC   **   TALCIOC  ** 
 
Este disponibila spre vânzare o linie completă de unde scurte formată din transceiver YAESU FT-

840 în stare perfectă de funcţionare si estetica, cu toate opţionalele interne incluse, şi anume:  
 TCXO-4 (Master Reference Oscillator (±2,0ppm, 0 - 50°));  
  YF-112C (500Hz CW-Filter);  YF-112A (6 kHz AM-Filter);   
  FM-UNIT-747  

împreună cu:   
 YAESU FC-10 (Compact External Automatic Antenna Tuner - dedicat lui FT-840);   
 sursa de alimentare EPS-2022M (13.8V, 22A);  
  MH-1B8 (Hand Mic);  
 cablu de alimentare cu mufa tip auto;   
 manualele de operare şi service + broşurile opţionalelor.   

Bonus: - soundboard interface + CAT (home made - util pentru digitale şi CW).  
Nu se vinde nimic separat. Preţ: 1.100 EURO.   
Relaţii  la tel: 0720 022455 sau yo2max@yahoo.com ori la Simpozionul Radioamatorilor Hunedoreni 

din 05 mai a.c. de la Deva. 
 

http://dg1aby.steffiundboris.com/shop/index.php?S=Amateurfunk&B=DN1ABY
mailto:yo2max@yahoo.com
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